
PROCEDURA NADANIA IMIENIA 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PYSKOWICACH 

 
Podstawa prawna 

 art. 111 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.0.1082 t.j.); 
 §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019                 
poz. 502) 

 
Założenia procedury: 
 
Poprzez nadanie imienia szkoła: 

 zyskuje tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, 
 buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, 
 promuje patrona, 
 pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, 
 wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania 

wzajemnych kontaktów, 
 tworzy własny ceremoniał. 

 
Zasady wyboru patrona: 

 Procedurę nadania imienia szkole opracowuje Zespół ds. nadania szkole imienia 
(zwany dalej „Zespołem”) powołany przez dyrektora szkoły. 

 W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
pracownicy szkoły). 

 Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół                              
w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem wyznacza osoby odpowiedzialne                       
za realizację zadań szczegółowych. 

 Dyrektor szkoły monitoruje realizację poszczególnych zadań. 
 Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski składają wspólny 

wniosek o nadanie szkole imienia. 
 Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
 Przebieg prac nad nadaniem imienia szkole podlega dokumentowaniu na stronie 

internetowej szkoły w zakładce JUBILEUSZ. 
 
Skład Zespołu ds. nadania szkole imienia: 

1. Danuta Pilot – przewodnicząca 
2. Gabriela Bisz 
3. Iwona Gizicka 
4. Mirosław Goliszewski 
5. Katarzyna Kobielnik 
6. Beata Krasówka 
7. Katarzyna Pisanko 
8. Jolanta Pryciak 
9. Anna Rachwał 
10. Agnieszka Skorupa 
11. Jessica Wacławik 
12. Łukasz Włóczyk. 

 
 
 



Etapy pracy: 
 
 
I. Etap przygotowawczy – do 15 marca 2022 r.: 
 

1. Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu 
procedury nadania szkole imienia. 

2. Zapoznanie uczniów z procedurą nadania imienia szkole. 
3. Poinformowanie rodziców i pracowników szkoły o realizacji projektu Nadanie 

imienia szkole i możliwości oraz sposobie zgłaszania propozycji. 
4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych: W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być 

patronem szkoły? 
5. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: nauczycieli i pracowników szkoły, 

uczniów, rodziców w sposób ustalony przez Zespół. 
6. Ustalenie spośród zgłoszonych kandydatur trzech z największą liczbą głosów. 

 
 
II. Wybór patrona – do 15 kwietnia 2022 r. : 
 

1. Zgromadzenie materiałów poświęconych proponowanym kandydatom na patrona. 
2. Prezentacja kandydatów na patrona na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej 

szkoły i na zajęciach z uczniami. 
3. Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej 

(uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły). 
4. Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły: 

 do udziału w wyborach uprawnieni są uczniowie, rodzice, nauczyciele                        
i pracownicy szkoły; 

 głosowanie przebiega na kartach do głosowania lub za pomocą formularza 
online; 

 każdy członek społeczności szkolnej może oddać głos tylko na jedną 
kandydaturę; 

 w przypadku takiej samej liczby głosów oddanych na kilka kandydatur, 
Zespół Koordynujący, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem 
Uczniowskim, wybierze jedną kandydaturę;  

 za głos nieważny uznaje się zaznaczenie kilku kandydatur na karcie                                 
do głosowania lub niezaznaczenie żadnej kandydatury. 

5. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej kandydata na patrona. 
6. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona na stronie internetowej szkoły. 
7. Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia. 

 
 
III. Popularyzacja postaci patrona – do 15 czerwca 2022 r.: 
 

1. Zamieszczenie informacji o patronie szkoły na stronie internetowej (przygotowana 
przez uczniów prezentacja multimedialna) 

2. Przeprowadzenie konkursów związanych z patronem szkoły (np. plastyczny - na logo 
szkoły). 

 
 
IV. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole – od 1 września 2022 r.: 
 

1. Lekcje wychowawcze poświęcone patronowi szkoły. 
2. Wydanie okolicznościowego folderu promującego szkołę i jej patrona. 
3. Przygotowanie części artystycznej na uroczystość nadania imienia szkole. 



4. Przygotowanie uroczystego wystroju budynku szkoły i sal dydaktycznych. 
5. Zakup sztandaru szkoły (w miarę posiadanych środków). 
 
 

V. Uroczystość nadania imienia szkole – 4 listopada 2022 r.: 
1. Msza Święta z poświęceniem sztandaru. 
2. Uroczystość połączona z częścią artystyczną. 

 
 


